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1. AUDIO fájlok lejátszása

2. Váltó mód

3. Hangerő szabályozás

4. Lejátszandó zeneszám kiválasztása

5. Audio bemenet

Kapcsolja be a készüléket az eszköz vezérlőpaneljén. Ezután csatlakoztathatja MP3 formátumú fáj-
lokat tartalmazó pendrive eszközét az USB portba, vagy SD kártyáját az SD kártya portba. A készü-
lék automatikusan lejátssza az eszközön található MP3 fájlokat.

A készülék mindig a legutoljára csatlakoztatott eszközről kezdi el lejátszani az MP3 fájlokat. Például, 
ha csatlakoztat egy SD kártyát, miközben a készülék éppen egy már csatlakoztatott pendrive tar-
talmát játssza le, automatikusan az SD kártya tartalmát fogja lejátszani. A vezérlőpanelen, található 
MODE gomb megnyomásával válthat a két eszköz között.

A vezérlőpanelen található, nagyobb méretű hangerő szabályzó óramutató járásával ellentétes irány-
ba (MIN felirat felé) való tekerésével csökken, óramutató járásával megegyező irányba (MAX felirat 
felé) történő tekerésével pedig nő a hangerő.

Külső eszközről történő zenelejátszás esetén nyomja meg a vezérlőpanelen található  gombot 
a következő, vagy a  gombot az előző zeneszám lejátszásához. A lejátszás szüneteltetéséhez 
nyomja meg a  gombot, majd a lejátszás folytatásához nyomja meg újra. 

A mellékelt adatkábellel külső audio forrást csatlakoztathat a ve-
zérlőpanelen található AUX IN bemenetbe. A csatlakoztatás után 
nyomja meg a vezérlőpanelen található MODE gombot és állít-
sa a készüléket AUX módba. Ezután audio fájlok játszhatóak le 
a külső audio forrásból, például számítógépről, mobil telefonról, 
MP3 és MP4 lejátszókról.
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6. Audio kimenet

7. FM hangolás

8. Akkumulátor töltése

9. Óra beállítása

10. Ébresztő óra

A vezérlőpanelen található PHONES kimenethez fejhallgatót, fülhallgatót, vagy egyéb, külső lejátszót 
tud csatlakoztatni.

FM Rádió hallgatáshoz állítsa a készüléket FM rádió módba. Ezután húzza ki a készülék tetején 
található antennát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a vezérlőpanelen, hogy a 
készülék frekvenciát keressen kisebb értéktől haladva nagyobb értékig. Ha a készülék frekvenciát 
talál, megáll azon és nem folytatja a keresést. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a vezér-
lőpanelen, hogy a készülék nagyobb értéktől haladva kisebb értékig keressen frekvenciát. Ha a ké-
szülék frekvenciát talál, megáll azon és nem folytatja a keresést. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
 gombot a vezérlőpanelen, hogy a készülék automatikusan keressen frekvenciákat 87,5MHz és 
108MHz között. Amikor a készülék frekvenciát talál, elmentheti azt a készülék memóriájába, amely 
49 különböző frekvenciát képes eltárolni. Ha a készülék frekvenciát talált, nyomja meg egyszer, rö-
viden a gombot a vezérlőpanelen, ha azt szeretné, hogy a készülék fejezze be az automatikus 
keresést. A keresés folyamán talált frekvenciák között a  és a  gombokkal ugrálhat. A keresést 
manuálisan is elvégezheti a vezérlőpanelen található TUNING feliratú potméterrel.

A lemerült akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt adatkábel egyik végét a számítógép 
USB portjába, a másik végét pedig a készüléken található portba. Továbbá használhat töltőt is az ak-
kumulátor feltöltéséhez, azonban a töltő kimeneti feszültsége nem lehet nagyobb 5V-nál. Egyébként 
a készülék megsérülhet.

Állítsa a készüléket TIME módba a MODE gomb segítségével, majd nyomja meg a  gombot az 
óra beállításához. A  gomb megnyomásával ugrálhat óráról-percre a kijelzőn, attól függően, hogy 
melyiket kívánja beállítani. Az órát, vagy a percet a vezérlőpanelen található VOLUME potméterrel 
tudja állítani. Ha végzett a beállításokkal, nyomja meg újra a MODE gombot, hogy a készülék elment-
se a beállított időt. Ha a  gombot nyomja meg újra, a készülék visszatér TIME módba és nem 
menti el a beállításokat.

Állítsa a készüléket TIME módba a MODE gomb segítségével, majd nyomja meg kétszer egymás 
után, röviden a  gombot (ekkor ALM felirat jelenik meg a készüléken). Az ébresztés időpontját 
a 9. pontban leírtak szerint tudja beállítani, ugyanúgy, mintha csak az órát szeretné átállítani. Ha 
végzett a beállítással, nyomja meg a MODE gombot újra, hogy a készülék mentse az ébresztés idő-
pontját. Ezután ALM felirat fog látszódni a készülék kijelzőjén, bármelyik módban is van épp. Miután 
jelzett a készülék az ébresztés időpontjában, a készülék átáll TIME módba (CLK felirat a kijelzőn). A 
 gomb megnyomásával visszatérhet az ébresztés előtti módba.

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig szeretné kijeleztetni az időt, nem árt ellenőriznie, hogy az akkumulátor töltöttségi 
szintje megfelelő-e.


